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OFICINA 2 - ‘ INTERCULTURALIDADE E A FORMAÇÃO DE 

TÉCNICOS EM SAÚDE’

ISCISA UEM

Experiências 



Estrutura de apresentação 

Apresentação do país  

Cuidados  de Saúde Tradicional em Moçambique 

Minha Experiência 

Dimensão da interculturalidade nas políticas de saúde em Moçambique 

Barreira ao acesso e à oportunidade de uma atenção à saúde de qualidade nos 
serviços 

Como conciliar as tensões culturais entre as práticas da medicina “moderna” ocidental
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31,26 milhões (2020)

Diversidade cultural evidenciado 

Praticas tradicionais de saúde  em vigor 
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Moçambique – laico



Cuidados  de Saúde Tradicional em Moçambique 

A OMS(2010) define 
a saúde como o 
estado de pleno bem-
estar físico, mental e 
social e não apenas a 
ausência de doença
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Contextualização

Paradigmas

Tempo

Históricas

Culturas dos povos 

condições socioeconómicas

Modificação ideologias e 
hegemonias culturais 

2 de Março de 2004 foi a aprovada Política da Medicina Tradicional 



Minha Experiência  

•Imagens

•Link
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Dimensão da interculturalidade nas políticas de saúde em 
Moçambique  
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Em Moçambique os Praticantes de 
Medicina Tradicional (PMT) constituem 
um meio de prestação de cuidados de 
saúde, paralelo, com conhecimentos e 
capacidades para educar as 
comunidades sobre boas práticas de 
saúde, em colaboração com Serviço 
Nacional de Saúde.(OMS, 2000-2005)

Curandeiros ?

Dom de se comunicar com os mortos e 
passar as suas mensagens para os vivos, 
com o poder de possecão.(MISAU, 2011)
Tratam varias doenças como:
• Espirituais
• Azares
• Restaura a sorte
• e outras que não tem solução na 

medicina ocidental 

Associação dos médicos tradicionais AMETRAMO
Direção Nacional de Medicina Tradicional  



Como evitar que a identidade étnica e cultural dos usuários 
represente uma barreira ao acesso e à oportunidade de 
uma atenção à saúde de qualidade nos serviços

7

Considerando a cultura, saberes populares que 
tradicionalmente são utilizados no tratamento e na 

cura de doenças

parecem apontar não só para sua manutenção 
quanto para sua valorização

Antes de fazermos o pré-julgamento dos cuidados de saúde 
tradicional é importante que o Profissional de saúde

políticos,  faça uma breve análise histórica e social sobre as formas 
de atenção à saúde dessa comunidade, de forma a semear uma 

boa articulação na preservação da saúde e da vida 

Comunidades tradicionais locais possuem uma organização social 
com costumes, línguas, crenças e tradições, relativas às práticas 
de cuidados tradicionais de saúde reconhecidas e aceitas dentro 
da sua comunidade



Como conciliar as tensões culturais entre as práticas 
da medicina “moderna” ocidental
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Reconhecimento das praticas 

Identificação de saberes populares que 
tradicionalmente são utilizados na prevenção, 
tratamento e na cura de doenças 

Criação de politicas não excludente 

Realização de pesquisas Pesquisa 



Como superar a perspectiva da “tolerância” com o 
culturalmente diverso e construir uma relação de 

interculturalidade efetiva, onde as relações de alteridade se 
fortaleçam, se enriqueçam e se transformem mutuamente? 
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Envolvimento 
comunitário efetivo 

Adoção de normas 
ou protocolos 

exequíveis 

Abandono da 
descriminação, 

diabolização das 
práticas  

Inclusão da abordagem   
intercultural efectivo



Que competências são necessárias ao pessoal da saúde 
para o diálogo intercultural? 

Na revisão do 
Currículo dos 

Curso 

Provisão da assistência medica 
numa perspetiva holística 

Respeito  e 
valorização das 

praticas do 
cuidado de saúde 

tradicional 
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É possível ir além da dimensão educacional e comunicacional 
destes diálogos, envolvendo a participação comunitária no 

planejamento e resolução dos problemas encontrados?

Promoção da 
inclusão da 

interculturalida
de

A 

representatividad
e dos PMT  deve 
ser incentivada 
nos seus povos 

sistemas de 
saúde de povos 

indígena 

Articulação 
dos dois 
sistemas 
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Sobre os determinantes históricos de suas 
condições de vida, são deixadas de lado

•Educação e saúde
• Redes promotoras 

Não!   

• Pesquisa e extensão  

• articulação dos saberes 

Paradigmas   

Promoção de 

saúde 
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Obrigada!
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Khanimambo!

O nosso maior valor e a vida ! 


